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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias de maio de dois mil e quinze, no GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER, Rua Campinas, 233 – Bairro Baeta Neves – São Bernardo do Campo, realizou-se
Reunião Ordinária deste Conselho, com início às 19h30, sob a presidência de Maria Heloisa Bernardo.
PAUTA
01 - PREPARAÇÃO
Leitura efetuada pela Conselheira Leontina. Livro: Vinha de Luz, 46, Com amor, Emmanuel/Chico Xavier.
5 – “Com amor - “E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição.” - Paulo. (Colossenses, 3:14.).
Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as
armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de
espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é
necessária, no capítulo da resistência; entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é
amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são
fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a
educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida, todavia, o amor é a raiz eterna. Mas,
como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos
em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia, e a fraternidade com a justiça. Ouçamos
a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende; e quem compreende, trabalha pelo mundo
melhor..”. Abriu-se para comentários gerais sobre a leitura.

A seguir foi efetuada pela Conselheira Luzia a prece inicial e vibrações pelo restabelecimento da
Presidente Celina.
02 – LOGOMARCA CONSELHO
Solicitamos a todos conselheiros organizadores de eventos dar maior evidencia à logomarca realizando a
inserção em tamanho maior obedecendo os padrões originais de formato e cores. Tal solicitação tem como
objetivo o destaque, fixação da marca da instituição.
03 – REUNIÃO DO DIA 19/05/2015
Foi realizada em 19/05/2015, no Samaritanos, reunião da diretoria do Conselho para tratar de assuntos
específicos dos eventos do ano. Foi decidido pela continuidade de todos os eventos já estruturados e
solicitado a todos os presentes que motivem novos trabalhadores para aumento das equipes de trabalho e
integração mais efetiva entre todos.
Assunto que hoje complementamos:
Semana espírita – responsável – Leontina, Celina – está tudo pronto, encaminhado nos mesmos moldes
que o ano passado.
Projeto Evangelização – responsáveis – Walteno e equipe. Encontro de evangelizadores - final de outubro
- 25/10
Festival de Música Espírita – responsáveis – Adriana e Márcio – data – 17/10/2015 – reunião pendente
com PMSBC, com Eliana do GSG.
Curso de Expositor – responsáveis – Denise – Valéria e Luzia ficaram de procurar Denise para conversar.
Natal Diferente – Zuleika ficou de conversar para assumir
Chá de Rosas – responsável - Dirce e Zuleika ficou de ajudar. Arrecadação do bingo no Chá De Rosas
será revertida para Alagoinha. A ser definido local e data.
Grupo de Sustentação – Marcel, Carlos e Celina
Projeto Alagoinha – responsáveis Aparecida e equipe - trigo, óleo e fermento - solicitação voluntaria nos
eventos. Teodoro, do Grupo Serenidade – visitará de 3 a 9 /06 o local para onde estão sendo direcionados
as arrecadações realizadas através do Conselho. Será produzido documentário com imagens e depoimentos
para fomentar as arrecadações. Nesta etapa foram montadas 180 cestas, que incluem 5kg de arroz e 2kg de
feijão cada uma. Seguiu na sexta feira 22/05. O frete é pago e este recurso deverá contemplar arrecadação.
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Será distribuído folheto com as informações sobre os itens que comporão o kit, e encaminhado o mais
breve possível para o conselheiro Teodoro, responsável pela operacionalização. Cronograma do envio
contempla nova remessa em dois meses.
Reuniões: Sexta-feira, 20h, CE Serenidade: Rua Almerina Semolina Rebulci, 119, Paulicéia. Para quem
tiver interesse em participar do Projeto Alagoinha. Falar com Teodoro 97038-9025 cel. e whatsapp.
Encontro Municipal do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa (Fórum do Diálogo
Religioso) – 21/01/2016 – data fixa. Reuniões mensais na SEDESC, 2º andar, sala 9.
Secretaria/tesouraria – precisamos resolver ajudar a Dirce. Necessidade de Patrocinadores. Valor fixa passa
para R$400,00 para contemplar todos os eventos. Dirce e Cleuza marcaram reunião para colocar o
departamento em ordem.
Cartazes – Wladimir
04 – V JORNADA AMEABC
Aborto e reprodução Humana – vida e espiritualidade (onde está a contradição?) Anfiteatro do Hospital
Estadual Mário Covas.
Amadurecimento, temas bem colocados, organização ótima. De qualidade.
Heloisa observou, representando a AMEABC, que o trabalho de sustentação efetuado pelo Conselho,
equipe desencarnada e encarnada, cantores, médiuns, psicografias, pinturas, é inestimável pelo socorro e
pela formação da egrégora.
05 – DEPARTAMENTO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Todos os trabalhos têm INSCRIÇÕES GRATUITAS – unificação.sbc@gmail.com – 11-2374-2922 e 1197220-1775. Estudos com a coordenação do Conselheiro Walteno: Facebook – trabalhadoresdanovaera
- ESTUDOS E OFICINAS DE EVANGELIZAÇÃO - público alvo – Evangelizadores interessados em
evangelização, futuros tarefeiros. Trabalho feito com apoio da AMEABC.
Realizado - 24/05/2015 - Reunião 1: Importância da Evangelização; Como fazer um programa anual de
Evangelização? Compareceram 70 tarefeiros e 11 Casas. Avaliação: Walteno, parabéns! Que Deus o abençoe.
Walteno – o trabalho foi muito bom, pois foi feito por equipes de outras casas espíritas. É um convite, expressando
o pensamento da comunidade espírita da região.

Próximos:
DATA

HORÁRIO

28/06/2015

08h30 às
12h

30/08/2015

08h30 às
12h

ASSUNTO
Reunião 2: A missão do Evangelizador; Como
planejar uma reunião de evangelização para as
diferentes faixas etárias?
Reunião 3: Importância da Reflexão na
Evangelização; Como fazer uma reunião
reflexiva?

LOCAL

ENDEREÇO

GEE O
Samaritano

Rua Itaguassú, 671,
Vila Vivaldi– SBC

GEE O
Samaritano

Rua Itaguassú, 671,
Vila Vivaldi– SBC

06 – MUDANÇA DE POSTURA DO ESPÍRITA
Na família, sociedade e família espírita.
Queremos Homens melhores para assumirem papéis relevantes nas leis do país, do mundo. Como fazê-lo?
Papel da casa espírita, seus cursos, evangelização de crianças e jovens. Hábitos velhos, formação nova,
hábito de analisar os outros antes do autoexame.
07 – CONVITE PREFEITO
Recebemos carta convite para confraternização com o Prefeito Luiz Marinho em 23/05/2015. Devido a
impossibilidade de comparecimento será encaminhado e-mail com justificativa.
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08 – REUNIÕES
PMSBC – quarta-feira, com Sra. Eliana, do GSG – assuntos – Chá de Rosas e Festival de Musica.
SEDESC – quinta-feira – sobre intolerância religiosa.
FRASE DO MÊS:
A lição do Evangelho é semente viva. Emmanuel/Chico Xavier – Vinha de Luz.
Nada mais havendo a ser discutido encerrou-se a reunião com a prece efetuada pela Vice-Presidente
Heloisa.
PRÓXIMAS REUNIÕES:
DATA
29/06/2015

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária do
Conselho

LOCAL
Grupo De Estudos
Espíritas Francisco
Cândido Xavier

ENDEREÇO
Rua Campinas, 233 – Bairro
Baeta Neves – São Bernardo
do Campo

Contamos com a presença e participação de todos.
Participaram desta reunião os representantes das seguintes instituições:

Associação Médico Espírita
do ABC
Fraternidade Espírita Irmão
Pedro
Grupo Espírita Serenidade

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei
Grupo de Estudos Espíritas
Francisco Cândido Xavier
Grupo Fraternal Francisco de
Assis

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Centro Espírita Paulo e
Estevão

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Maria Heloisa Bernardo
Vice-Presidente

